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18 november 2019

Betreft : Uitnodiging Biieenkomst Relisieus Erfgoed Gemeente Eindhoven

De gemeente Eindhoven is rijk aan een groot aantal prachtige kerken,
kloosters, kapellen, patronaatsgebouwen en andere religieuze gebouwen of
objecten.
Veelal hebben deze een status als rijks- of gemeentelijk monument of zijn ze

aangeduid als cultuurhistorisch waardevol gebouw of object.
Als gemeente zijn wij trots op dit bijzondere erfgoed. Het is erfgoed dat een
verhaal vertelt. Een verhaal dat onlosmakelijk verbonden is met de
geschiedenis van Eindhoven.

Doel bijeenkomst:
De wethouder heeft toegezegd een gesprek aan te gaan met partijen die zich
zorgen maken over de kerken in de stad.
Er wordt daarom een bijeenkomst voor eigenaren en gebruikers van religieus
erfgoed georganiseerd.

Het doel van de bijeenkomst is om mogelijke knelpunten te bespreken en
daarnaast om elkaar te ontmoeten, ervarÍngen te delen wat betreft behoud en
herbestemming, toekomstige behoeften en kansen te formuleren en in te
zetten op het verbeteren van het onderlinge contact.

Wanneer en waar:
De gemeente nodigt u als eigenaar graag uit om bij deze bijeenkomst over het
religieus erfgoed van Eindhoven aanwezig te zijn.
U kunt deze uitnodiging ook doorgeven aan bij u bekende gebruikers van het
religieus erfgoed dat in uw eigendom is, zijzijn van harte welkom.

Datum: dinsdag 10 december 2Ot9
lnloop: 19:1,5 uur - L9:30 uur.
Start bijeenkomst: 19:30 uur - 21:00 uur.
Locatie: Remonstrantse Kerk I Dommelhoefstraat 1A | 5613 EL Eindhoven.
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lndien u wenst deelte nemen aan deze bijeenkomst, kunt u zich aanmelden bij

Charissa van Eijk via e-mail: c.van.eiik@eindhoven.nl

Aanmelden is mogelijk tot en met vriidag S december ZOfg'

Bij uw aanmelding graag de namen vermelden van de personen die aanwezig

zullen zijn.

Wij zien u graag op 10 december 2019!

Met vriendelijke groet,

Charissa van Eijk

Beleidsadviseur Erfgoed


